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 Staffans veckorapport vecka 39 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Nu drar det ihop sig i många serier och spännande avslut väntar nästa helg bland annat i division 3 Södra 
Götaland. Återkommer till detta. 
 
Herrar A till Bjärred i lördags med match redan kl. 12.00 på konstgräs och en riktigt dålig första halvlek 
som slutar 0-0. 
Ledning direkt i början av andra halvlek när Mattias Jönsson nickar in en hörna slagen av Axel 
Petersson.  
VAIF tar över i andra halvlek, men tyvärr en kvittering i matchminut 82 som också blir slutresultatet. 
 
En timme senare förlorar Åkarps IF borta mot Staffanstorps United och kvalplatsen klar och glädje I 
Veberöds AIF. 
 
En timme senare nås vi av att Klippans FF förlorat med 4-3 och glädjen går i över i svordomar för hade 
VAIF vunnit med 1-0 hade laget varit Bästa Tvåa inför sista omgången, men om inte funnits skulle vi 
kunna skriva alla resultat innan matcherna var spelade. 
 
Kval dock och hoppas vi behåller andra platsen och får då 2 hemmamatcher av 3. 
 
Toppstriden.    Bottenstriden. 
Vellinge IF 57 poäng. Division 3 2020.  Bjärreds IF 27 poäng.     Ej kval. 
Veberöds AIF 42 poäng. plus 14 mål. Kval.  BK Höllviken 27 poäng.     Ej kval. 
Rosengård FF 39 poäng. plus 8 mål. Kval.  Limhamn FF 24 poäng.     Kval 
Lilla Torg FF 37 poäng. Ej kval.  KSF Kosova 18 poäng.     Kval. 
Åkarps IF 36 poäng. Ej kval.  Dösjöbro IF 12 poäng.     Nedflyttning  

KSF Srbija 12 poäng.     Nedflyttning. 
 
Lottning tidigt i veckan i vilken grupp av 2 VAIF hamnar i, men tabeller så jämna att lag ej kan sättas på 
plats förrän efter nästa helgs matcher. 
Gruppindelning klar men ej vilka lag ännu. 
 
Grupp 11.  Grupp 12. 
3 Sydvästra Götaland 3 Södra Götaland 
4 Skåne  4 Skåne 
4 Halland  4 Skåne 
4 Småland  4 Skåne 
 
Gruppsegrarna till division 3 2020. 
 
Tillbaka till division 3 vilken avslutning som väntar! 
Södra Sandby IF kanske i kvalet?  
 
Vad säger ni om följande tabell med en omgång kvar att spela i division 3 Södra Götaland. 
Kulladals FF 24 poäng. Ej kval. 
Tomelilla IF 23 poäng. Ej kval. 
BK Flagg 22 poäng. Kval. 
FC Trelleborg 22 poäng. Nedflyttning. 
S Sandby IF 21 poäng. Nedflyttning. 
Kvarnby IK   3 poäng. Nedflyttning. 
 
Södra Sandby IF har vaknat i säsongens elfte timme. 11 poäng på de sista 6 matcherna. 
Tomelilla IF borta i sista omgången! Känn på den. 
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Vem åker ut mer än Kvarnby IK? 
Svåraste matchen på "pappret" utan tveka BK Flagg borta mot GIF Nike som fortsätter att förlänga sin 
segerrad och obesegrade efter sommaren med 9 segrar på rad. 
 
Skulle BK Flagg förlora och FC Trelleborg och/eller Södra Sandby tar poäng tror undertecknad att det är 
första gången i årets seriespel som BK Flagg i så fall hamnar bland de 3 sista lagen och åker ur!  
 
Ungdomsmatcher. 
En helt fantastisk helg och 18 matcher spelade och hela 15 matcher som vunnits. Faktiskt än bättre än 
resultaten från 14 dagar sedan. 
Då 14 vinster och dessa 2 helger gav 34 vinster och 6 förluster. 
 
Lag i seriespel med tabell är U 19, F 15, P 14, F 13 samt P 13 i topp 3 i sina respektive serier. Dock 
ingen i serieledning. 
P 15 på väg upp i tabellen efter en trög start av höstens serie. 
 
Alla 5 lagen i föreningens tjejfotboll, F 15, F 13, F 12, F 10 samt F 9 vann i helgen!  
Morgondagens seniorspelare I Veberöds AIF damlag då! 
 
Det blåser en klar medvind över föreningens ungdomsfotboll och Herrar A i kval för andra året i 
rad! 
 
Knatte. 
3 träningar kvar av årets utomhusträning. 
Nu 45 medlemmar i Boll och Lek födda 14 samt 15! 
 
Romelecupen 2020. 
I fredags 50 lag anmälda idag tisdag 85 lag! Strax fullt i födda 11.  
 
Blandat. 
Lunch idag på Niroma och lax på menyn. Kim lagar en fantastisk mat! 
3 koppar kaffe ok då en liten glass också. Trivsamt pensionärsliv haha! 
 
Läser Kvällsposten med en hel bilaga av derbyt på torsdag då småkusinerna kommer på besök ett lag 
som ligger i närheten av Glumslöv! 
 
Torsdag därpå FCK på Stadion vad mer kan man begära av fotbollslivet? 
 
En hel sida om Dante Kolgjini som nu mer och mer kommer in i "firman" trav Kolgjini.  
Överraskar undertecknad när Dante i år kört in över 800 000 kr i sina travlopp.  
 
På lördag sin första styrning på V 75 finalerna på Solvalla och söndag 2 hästar från Kolgjini i Svenskt 
Trav-Kriterium.   
Uttalar sig i tidningen aldrig nervös inför travlopp eller viktiga fotbollsmatcher (Zlatan mini?). 
 
Tyvärr finns säkert Dante ej i seniortruppen 2020, men ett stort lycka till Dante i din nya roll i travet.  
 
"Vigge" vinner vadet och avgör seriefinalen mot Öja FF och vinst med 2-1 efter underläge 0-1. Med 
"Vigges" 2 mål nu passerat 40 och 41 gjorda och vid vadet stod "Vigge" på 25 mål.  
Serieseger med stor sannolikhet och 1 match kvar att spela.  
 
Publikrekord för division 6 med 300 åskådare! 
 
Hörs på fredag! 
 
Hälsn. Staffan 
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Sammanställning från helgens alla matcher d v s 100 %. 
Herrar A med Tommys text. 

En svår borta match mot ett mycket bättre Bjärred i höst som hade 4 raka vinster innan matchen mot 
Rosengård, och samtidigt skulle den spelas på konstgräs som vi inte var nöjda med. Mycket som stod på 
spel denna vackra lördag i Borgeby och en vinst så var vi garanterat minst kval uppåt, och skulle då 
Klippan förlora samtidigt så var vi bästa två inför sista omgången. Nu tog vi en poäng mot Bjärreds IF och 
det var naturligtvis inte bra, och samtidigt så förlorade Klippans FF borta mot IK Wormo med 4-3 så nu är 
läget så här inför sista omgången. 

Bästa Tvåa.  
Klippans FF   43 poäng  28 plusmål 
WMA IK         43 poäng  25 plusmål 
Veberöds AIF 42 poäng 14 plusmål. 

Så chansen finns ju fortfarande och bollen är rund och det är mycket nerver och annat som kan spela in, 
så all in på lördag borta mot Lilla Torg FF kl. 13.00. Lilla torg som vi möter slåss med Rosengård FF om 
den sista kvalplatsen uppåt så det kommer att bli en tuff match mot ett bra lag som vi möter.  

Matchen mot Bjärreds IF var verkligen ingen höjdare från vår sida i första halvlek, och hade inte Johan i 
målet gjort flera bra räddningar så kunde det gått väldigt illa för oss så den glömmer vi. Andra halvlek är 
mycket bättre från vår sida där vi tar tag i spelat och börja jobba som ett lag igen. Vi gör 1-0 på hörna där 
Mattias nickar in den i 52 min mycket snyggt som gjorde att vi fick mer energi i laget. Vi gör även 2-0 som 
blir avblåst för offside och kanske det var rätt. Bjärred skapar inte mycket i andra halvlek och det känns 
som att vi skall kunna hålla ut matchen ut. 

Men i den 82 min går vi bort oss lite och de kommer runt på kanten och spelar in bollen till en fristående 
forward som inte gör något misstag. Efter detta försöker vi gå för ett ledningsmål och vi skulle nog haft 
straff i den 89 min då Viktor blir neddragen i straffområdet, men domaren tyckte annat denna dag. 1-1 
står sig matchen ut och det innebar att var beroende av vad Åkarps IF gjorde borta mot Staffanstorp 
United som jag åkte ut och såg direkt efter vår match.  

Åkarps IF förlorade med 3-0 och kvalet var klart. Vi hade Joel sjuk så Hugo spelade innerback och var 
mycket bra tillsammans med Axel som jag tycker har lyft sig de sista matcherna. Johan i målet mycket 
bra som vanligt tillsammans med Koffe. Nu jobbar vi på i veckan och så ser vi var vi är ca 15.00 nästa 
lördag. 

Nedan har ni en laget och målen mot Bjärreds IF och info om dem spelare som inte spelade idag. 

Joel och Magic var inte med idag. 

Bjärreds IF – Veberöds AIF 1-1 (0-0) 
2019-09-21 Borgeby IP, 51 betalande åskådare. 

51 min 0-1 Mattias Jönsson 
82 min 1-1 Tim Frösslund 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 2. Hugo Lindelöf, 5. Ted Hörman, 15 August Jönsson, 7. Kristoffer Lindfors, 11. 
Besnik Rustemaj, 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 19. Axel Pettersson, 6. Eric Skiöld, 
17. Filip Qvist 

Avbytare: 
1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 13. Dante Kolgjini,16. Viktor Björk, 8. Martin Pintaric, 21 Matteus 
Wieczorek 

/Tommy Johnsen tränare Veberöds AIF 
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P 15 med Thomas text. 
U 15 spelade hemma mot Bara GoIF.  

Började riktigt bra första halvlek visade rätt inställning, attityd och försökte spela enligt game plan. laget 
tagit stora steg under året och det syns 3-1 i halvtid . 
Andra halvlek blev lite sämre spelmässigt skapa fortfarande riktigt bra lägen får inte till det sista 3 delen 
bägge lagen tröttnade i andra och påverkade spelet . 
Ser man till helheten så är det mycket att ta med oss.  
 
Bara jobba vidare och tänka på små detaljerna och nästa aktion . 
Forza VAIF      

P 14 med Andreas rader. 
Bara en match i helgen, hemma mot Trelleborg FF i A-serien. Jämn match, vi hämtade upp 
tvåmålsunderläge och vann med 4-3. Tyvärr mycket fokus på annat än sitt eget spel, har varit en negativ 
trend under hösten.  
Saknar en hel del mognad hos många spelare. 

F 13 med Henriks text. 
Hemmamatch mot Dalby GIF och det blev till en början en ganska jämn match men efterhand kunde vi ta 
över mer och mer av spelet och få igång ett riktigt fint passningsspel. Men så fort det blev tid för avslut 
framför mål så gick det inte riktigt vår väg och vi lyckades bara få in ett mål under hela matchen trots 
många lägen. Men det var ändå ett mål mer än vad våra gäster gjorde så vi får vara nöjda med 1-0. 

F 12 och Henrik igen. 
Vi var ganska säkra på att det skulle bli en tuff match hemma mot IF Limhamn-Bunkeflo men så blev det 
inte. Vi tog tag i matchen direkt och tjejerna spelade väldigt bra och bjöd publiken på en mycket fin fotboll 
vilket återigen också resulterade i många mål, slutresultat 13-1. 
 
P 13 och Rickards rad. 
Match mot Eslöv i helgen, seger 3-1 i en ganska medioker tillställning. 
 
P 12 och Markus text. 
Match mot Lunds FF, en match som vanns via det centrala mittfältet. 
När vår målvakt satte igång bollen snabbt så var vi uppe i anfall efter 1-2 passningar och sedan avslut. 
Ett av målen där målvakten är på hugget och sedan har vi 1-2 touch på 2 spelare innan den 3:e rullar in 
den i öppet mål!! 
Vinst 8-2 
 
P 11 Vit och Svart med Dennis text. 
Lag Vit mötte FC Rosengård FF hemma. 
Vi inledde lite nervöst men tog verkligen tag i spelet och tog rättvist ledningen. Rosengård kom tillbaka i 
matchen och kvitterade men vi tog tag i spelet igen och gjorde det svårt för dem. Kul och spännande 
match! 
 
Lag Svart mötte Harrie FF borta. 
Vi kom aldrig riktigt igång med vårt spel och Harrie FF hade stolparna med sig. 
Vi fick inte bollen att rulla vår väg trots att vi gjorde flera mål. 
Harrie FF lyckades trots allt göra fler mål och vann matchen då de satte tempot! 
 
F 10 och F 9 med Mårtens rader. 
F 9 laget mötte Lunds FF borta på lördagsmorgonen. Ojämnt värre slutade det hela med många mål mot 
ett. 
 
Med en säker vinst i bagaget åkte vi hemåt, bevittnade F 06/07 seger mot Dalby GIF och vann sedan 
med vårt F 10 lag mot TFK Nova från Eslöv med motsvarande resultat som på förmiddagen. 
 
P 10 Vit och Svart med Jespers text. 
Sydvästra A1, Bjärred vs VAIF 2-5 
En väldigt tidig samling och färden gick mot Bjärred i dimman.  
Även denna match till en början stod vi och gäspade och tittade på bollen. Men efterhand kom vi igång 
och kunde med fina passningskombinationer gör en del fina mål. Bjärreds IF började ändra sin taktik och 
började spela tjongfotboll, tråkigt.  
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Vi hanterade även detta och vinner full rättvist med 5-2. Bra jobbat killar.  
 
Sydvästra B1, VAIF vs Svedala IF 
Idag kom trevliga Svedala på besök. VAIF började som senast, vi försökte spela bollen längs marken 
mellan lagdelarna. Men framför allt spela oss ut i varje situation. Det var en välspelad och trevlig match, 
där Svedala IF kunde avgöra sent i 3:e perioden.  
Men matchen kunde sluta precis hur som helst. Nöjd tränare med spelet från killarna. Bra jobbat!  
 
P 9 och Thomas text. 
Värpinge IF stod för motståndet denna höstliga lördagseftermiddag. På en plan som var under all kritik 
(de har tydligen ärvt jorden från Veberöd 🤭, när vi la konstgräs), lyckades vi ändå behärska 
passningsspelet bäst. Vi spelade lugnt o tryggt.  Fram till läge efter läge. En trivsam lördag helt enkelt.  
 
P 9 och Richards text. 
Denna söndag var vi och gästade Gyavallen, där Stehag AIF stod för motståndet. Passningsspelet stod i 
centrum denna match. Grabbarna passade bollen under lugna och kontrollerade former, resulterade 
i många bra lägen.  
Ett bra avslut på en trevlig helg 
 
P 8 och IF Löddes knatteserie, med Jessicas text. 
Lördagen var det dags för tredje omgången av Lödde spel i Lund. 
Ett härligt väder fick vi även denna gången. 
Killarna var taggade och på gott humör. 
Första matchen stod Harrie FF som motståndare, vi fick igång ett fint spel med mycket snack på plan och 
killarna berömde varann. Vilket resulterade i att killarna blev ännu mer på gott humör på att spela ännu 
bättre fotboll. 
Härlig stämning på plan och utanför plan.  
De andra motståndarna var Klågerup GoIF, Lunds BOIS och Staffanstorp United.  
Killarna spel lika fantastisk fotboll i alla matcherna. 
Vi åkte därifrån med tre vinster och en förlust 
 
 
 


